Η αντίσταση στο Μνηµόνιο και στην κυβέρνηση της υποταγής
δεν πάει καλοκαιρινές διακοπές
Και η νέα κυβέρνηση οικογένειας Παπανδρέου-Βενιζέλου (...) συνεχίζει απτόητη
την επαλήθευση του ορισµού της (γνωστής) πολιτικής ως τέχνης του να εξαπατούν τους
λαούς και την εφαρµογή της θεωρίας του Σοκ για την επίτευξη των απάνθρωπων στόχων
της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Οµως και οι δύο προσπάθειες έπαψαν να
αποδίδουν µετά το κίνηµα της «πλατείας», παρόλο που αυτό βρίσκεται ακόµη στην αρχή
του.
Τα συνθήµατα της

«πλατείας» «∆Ε ΧΡΩΣΤΑΜΕ, ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ, ∆ΕΝ

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ» και «∆Ε ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΚΙ
ΕΜΠΡΟΣ», πέρα από το «ΚΛΕΦΤΕΣ, ΚΛΕΦΤΕΣ» δείχνουν πως οι «αγανακτισµένοι»
πολίτες κατέχουν πλέον την ουσία του δράµατος που παίζεται εις βάρος µας, έστω κι αν
αγνοούν τις αιτίες του προβλήµατος ή «αδιαφορούν» γι’ αυτές για την ώρα, αν και ήδη
σε δηµοσκόπηση στην «πλατεία» το 49% θεωρεί κακό για την Ελλάδα την Ε.Ε., και το
44% ( ακόµη) καλό ή σχετικά καλό...
Ανοησίες και η στάση της «πλατείας»
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Κοινοβουλευτισµού (!!) ή το Βενιζέλο να εκθειάζει το αντιπροσωπευτικό πολιτικό
σύστηµα, όταν µόλις προ ολίγου µιλούσε για την µετααντιπροσωπευτική ...∆ηµοκρατία
και για ...νέο κόµµα και αντί να διαµαρτυρηθεί για την ιταµή πρόκληση του εκπροσώπου
των τραπεζών του Λουξεµβούργου (όπου φυλάσσονται τα λάφυρα της νοµενκλατούρας
της πρώην Ανατολικής Ευρώπης) περί «δραστικής απώλειας της εθνικής κυριαρχίας»,
τον αναγορεύει µέγα φιλέλληνα! Και ο..αναπληρωτής του, τέως...αντιστασιακός,
συµπληρώνει ότι «η παραίτηση από την εθνική κυριαρχία ήταν οικειοθελής» !!
Κανένας δε δίνει σηµασία στις ανοησίες περί σχεδίων «αντάρτικου πόλεων» ή
στις «απειλές» για ανώµαλες λύσεις, στις οποίες, τάχα, θα οδηγήσουν οι κινητοποιήσεις
και όλοι θλίβονται, όταν βλέπουν κάποιους εκπροσώπους των δυνάµεων «προστασίας
του πολίτη !» να παίζουν το παιχνίδι των πολιτικών προϊσταµένων τους, που επιδιώκουν
να στρέψουν το µένος των πολιτών, µετά την οργιώδη επέλαση της µαύρης Τετάρτης, σε
λάθος κατεύθυνση.

Κατηγορούν την «πλατεία» ώς απολίτικη! Οµως οι νεολαίοι ακύρωσαν µέσω
διαδικτύου την προπαγάνδα της Vodafone για «Ελεύθερη Κρήτη». Οι ίδιοι ακυρώνουν
στην πράξη τις προσπάθειες οµάδων ή κοµµάτων να τους καπελώσουν µε παρελάσεις
κοµµατικών στρατών, που τους εκδίωξαν, ή µε τραπεζάκια (ο Αλαβάνος είχε και
ελληνική σηµαία!) άγρευσης πελατών. Και διατηρούν την ψυχραιµία τους στις
προκλήσεις, γελώντας µε τις προτροπές για το πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τους
«καταζητούµενους για εσχάτη προδοσία», που κοσµούν µε τις φωτογραφίες τους τις
πόλεις της χώρας.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν
Τώρα, πλέον, πυκνώνουν οι τάξεις των «αγανακτισµένων» µελών ή οπαδών του
ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγµα αυτών της Ν∆ που πέτυχαν να απαλλαγούν από
τη θυγατέρα (που ελπίζει µόνο σε µεγάλη αποχή ή λευκό για να επιβιώσει πολιτικά)
διευκολύνοντας κάποιους να θυµηθούν τις ιδεολογικές και πολιτικές τους απαρχές και
εξαναγκάζοντας άλλους να αυτογελοιοποιούνται οµολογώντας ότι ψήφισαν για
τελευταία φορά(!), «άθλιο και άδικο νόµο»!!
Τώρα οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι άλλοι χρωστούν περισσότερα και ότι τα
δάνεια δίδονταν για να ωφεληθούν οι δανειστές πολλαπλώς και να δυστυχήσουν οι λαοί
των δανειζόµενων οργάνων τους, που τώρα ελπίζουν να επωφεληθούν ξανά, όπως µέλη
της πρωθυπουργικής οικογένειας που κερδίζουν ποντάροντας στη χρεωκοπία µας, µε τις
µίζες των «πωλήσεων» από τους ίδιους τους αγοραστές που έρχονται να επιβλέψουν τη
διάλυση της χώρας µας. Και γι’αυτό δε θα το επιτύχουν και γιατί η πραγµατική έκρηξη
δεν εκδηλώθηκε ακόµη και η καλοκαιρινή ανάπαυλα θα είναι µικρή. Γι’ αυτό βιάζεται η
κυρία να περάσει άρον-άρον το νόµο για τη διάλυση των Πανεπιστηµίων, αφού ήδη
απέρριψε το νέο (ήδη πολύπαθο) βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ ∆ηµοτικού, επειδή δεν είναι
του γούστου της κ. ∆ραγώνα και της κ. Ρεπούση, νυν στελέχους, πλέον, του «πρόθυµου»
κόµµατος Κουβέλη.
Κίνδυνος συνολικής έκρηξης
Οι ΗΠΑ βρίσκονται,ήδη, στα πρόθυρα χρεωκοπίας και για να περισώσουν το
δολλάριο επιτίθενται στο ευρώ στοχεύοντας τη Γερµανία µε τους ...ευαγείς «οίκους
αξιολόγησης» και το ∆ΝΤ που, κατά σύµπτωση, είναι δικοί τους, κάτι που ξεκίνησαν µε
το ΓΑΠ. (αναλυτικότερα στις δύο τελευταίες προκηρύξεις µας)

∆εν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο συνολικής έκρηξης ακόµη ούτε
αυτοί που καθοδήγησαν το ΓΑΠ να διακόψει τους αναπτυσσόµενους δεσµούς µε τη
Ρωσία και να ανάψει φωτιά στην Ε.Ε., µε προσάναµµα την Ελλάδα, ούτε οι Ευρωπαίοι
ηγετίσκοι, που κοιτάζοντας ο καθένας «να σωθεί» αναβίωσαν τα αποκιοκρατικά τους
ανακλαστικά και επιτίθενται όλοι σαδιστικά εναντίον µας. ∆εν έχουµε τίποτα κοινό µαζί
τους και σ’ όλη την ιστορία τους ήσαν πάντοτε εναντίον της Ελλάδας, παρά τις
αντιδράσεις, πολλές φορές, των λαών τους. ∆εν είναι δικαιολογία ότι ο ΓΑΠ ήταν το
όργανο των «αγορών» των ΗΠΑ, που τώρα άρχισαν ν’ ανησυχούν κι αυτοί και βάζουν
τον ΟΗΕ να εκδίδει ψηφίσµατα ... «ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΑΩΝ»(!), αφού οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι
χρησιµοποιούν το δικό µας Κουίσλιγκ (τώρα µε τη συνδροµή και των δικών τους
οργάνων εδώ...) για να καταστήσουν τη χώρα µας πειραµατόζωο της δικής τους εκδοχής
της παγκοσµιοποίησης, της µετατροπής των λαών σε πεινασµένες αγέλες. Και το
χειρότερο, δεν έχουν κατανοήσει ακόµη οι δικοί µας γκαουλάϊτερ ότι βρίσκονται στον
αέρα και οι περιπόθητοι θώκοι, που παθολογικά επιδίωκαν, θα τους οδηγήσουν στη θέση
του Μουµπάρακ, του Μπεν Αλή και του Ασάντ, (και ευχόµαστε ειλικρινά όχι) του
Μιλόσεβιτς και του Σαντάµ.
∆ε θα προλάβουν
∆ε µπορούν να τους βοηθήσουν, πλέον, τα κατάπτυστα οργανέτα τους των ΜΜΕ, που
άλλωστε άρχισαν σιγά-σιγά να λακίζουν, ούτε οι εργολάβοι τους ούτε οι πανικόβλητοι
τραπεζιτίσκοι και οι θλιβεροί «διανοούµενοι». ∆ε τους σώζουν οι γελοιότητες της
ποδοσφαιρικής κάθαρσης(!!!) ούτε η αποθέωση της υποκρισίας του σκανδάλου της
Ζίµενς ούτε η στήριξη του µεταλλαγµένου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας! ∆εν πιστεύουµε
ότι θα τολµήσουν µεγάλη προβοκάτσια τύπου τράπεζας Βγενόπουλου, ούτε κάποιο
τεχνητό επεισόδιο στο Αιγαίο, τώρα µάλιστα που τα πλοία και τα αεροπλάνα δεν έχουν
καύσιµα, ώστε να εξασφαλιστούν εκατοµµύρια για τραγελαφικές «ολυµπιακές γιορτές»
και για τις «φουκαριάρες τις µάνες τους» των απερίγραπτων ΜΚΟ τους, µήπως και
προλάβουν να εξοφλήσουν τα γραµµάτια στα εθνικά θέµατα. ∆εν θα προλάβουν, όµως.
Η ποικιλότροπη πίεση για να φύγουν θα οξύνεται διαρκώς µε την ευχή να είναι ψύχραιµη
και, κατά το δυνατό, ειρηνική. Και αν από µόνοι τους δεν επιχειρήσουν να αποδράσουν
(και κάποιοι να διασώσουν τις αρχηγικές µωροφιλοδοξίες τους), ας προσφέρει τη µόνη
προσφορά που του αποµένει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας: Να παραιτηθεί και να ανοίξει
ο δρόµος για εκλογές και ελπίζουµε για µια νέα πορεία. Αλλιώς...

